ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ» (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.) ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 - 10η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2020
Αξία κτήσης

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4.Λοιπά έξοδα εγκ/σης

Αποσβέσεις

33.371,57
33.371,57

Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ.Ενσώματες ακιν/σεις
1.Γήπεδα-οικόπεδα
3.Κτίρια-τεχν.έργα
3α.Κτιριακές εγκ/σεις κοινής χρήσεως
4.Μηχανήματα
5.Μεταφορικά μέσα
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκ/λές
Σύνολο ακιν/σεων

26.589,55
26.589,55

0,02
1.116,02
115.317,87
1.166,21
180,05
251.715,83
38.964,13
408.460,13

0,00
11,16
12.563,39
1.166,19
180,03
159.433,60
0,00
173.354,37

Σύνολο παγ.ενεργ/κού(ΓΙΙ)

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2019

Αναπόσβεστη αξία
6.782,02
6.782,02

0,02
1.104,86
102.754,48
0,02
0,02
92.282,23
38.964,13
235.105,76

Αξία κτήσης

Αποσβέσεις

29.031,57
29.031,57

0,02
0,02
115.317,87
1.166,21
180,05
241.124,42
0,00
357.788,59

25.031,31
25.031,31

0,00
0,00
2.957,41
1.166,19
180,03
137.889,33
0,00
142.192,96

1.392,71
1.392,71

ΙΙ.Απαιτήσεις
5.Χρεώστες διάφοροι

1.613,89
1.613,89

IV.Διαθέσιμα
1.Ταμείο
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

17.147,50
63.259,82
80.407,32

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)

Μείον 1.Έξοδα διοικ.λειτ.
3.Έξοδα λειτουργίας δημ.σχέσεων
Μερικά αποτ.εκμ/σης
Πλέον
4.Πιστωτ.τόκοι & συναφή έσοδα

670.942,04 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)

0,99
107.085,38
107.086,37

0,99
48.264,58
48.265,57

148.837,07
148.837,07
320.685,80

262.957,54
262.957,54
375.985,47

238.698,86
0,00
238.698,86

201.562,44
6.404,67
207.967,11

181,28
4.921,18
0,00
5.102,46

72.605,09
4.620,95
0,93
77.226,97

5.102,46

77.226,97

5.700,71
5.700,71

9.762,49
9.762,49

570.187,83

670.942,04

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
προηγούμενη χρήση 2019

628.247,96
2.974,47

643.121,23
-134.895,05

5.130,90
5.130,90

-112.889,05
262.957,54
150.068,49

προηγούμενη χρήση
2019
17.374,30
247.463,83
264.838,13

-1.231,42
148.837,07

-1.880,59
262.957,54

τρέχουσα χρήση 2020
Καθαρά αποτελέσματα χρήσης
312.188,25 (+)ή(-) Υπόλ.αποτ.προηγ.χρήσεων
Σύνολο
1.350.000,00
1.513.335,74
Μείον
148.852,51
1.Φόρος εισοδήματος
Πλεόνασμα σε νέο ή Έλλειμμα σε νέο
487.297,26
636.149,77

159.902,21
1.350.000,00
1.489.395,59
20.506,62
487.719,56
508.226,18
642.528,33
592,90

64.762,36
64.762,36

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2020

Ι.Αποτελέσματα εκμετ/σης
2.Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις
3.Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό
Μείον : Κόστος αγαθών και υπηρεσιών
Μικτά αποτ/τα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμ/σης

64.762,36
64.762,36

19.447,21
187.446,16
206.893,37

570.187,83

τρέχουσα χρήση 2020

χρήσεως 2019

413,59
240.128,86
240.542,45 Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2.Έξοδα χρήσης δουλευμένα
244.452,78
Σύνολο μεταβατικών λογ/σμών Παθητικού

247.892,73

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1.Έξοδα επομ.χρήσεων
2.Έσοδα χρήσης εισπρακτέα
Σύνολο μεταβατικών λογαριασμών Ενεργητικού

χρήσεως 2020

Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
4.000,26 Ι. Κεφάλαιο
4.000,26
ΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής-επιχ.
3.Δωρεές παγίων
4.Επιχορηγήσεις επενδύσεων
0,02
0,02 ΙV.Αποτελέσματα σε νέο
112.360,46
Υπόλοιπο πλεονάσματος εις νέο
0,02
0,02
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV)
103.235,09
0,00 Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ
215.595,63
1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσ/κού
2.Λοιπές προβλέψεις
215.595,63
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.
1.Προμηθευτές
5.Υποχρεώσεις απο φόρους & τέλη
1.392,71
1.392,71
8.Πιστωτές διαφοροι
2.517,62
2.517,62

390,74
244.495,39
244.886,13

Σύνολο κυκλ.ενεργ/κού(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)

Ποσά προηγούμενης

Αναπόσβεστη αξία

235.105,76

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι.Αποθέματα
4.Υλικά επισκευής,αναλώσιμα,αντ/κά παγίων

Ποσά κλειόμενης

631.222,43
4.927,34

7.835,80
7.835,80

Μείον
3.Χρεωστ.τόκοι & συναφή έξοδα

1.111,06
Ολικά αποτ/τα (κέρδη ή ζημιές) εκμ/σης

ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: έκτακτα αποτελέσματα
1.Έκτακτα & ανόργ.έσοδα
3.Έσοδα προηγ.χρήσεων
4.Έσοδα απο προβλ.προηγ.χρήσ.

1.111,06

4.019,84
-130.875,21

1.581,27

4.165,00
1.909,28
16.148,67
22.222,95

1.581,27

6.254,53
11.181,87

1.735,42
204,60
8.921,00
10.861,02

Μείον
1.Έκτακτα & ανόργ.έξοδα
3.Έξοδα προηγ.χρήσεων
4.Προβλέψεις γιά εκτ.κινδ.

163,50
4.073,29
0,00
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη ή ζημιές)

4.236,79

17.986,16
-112.889,05

35,20
3.833,39
800,00

4.668,59

6.192,43
17.374,30

Μείον
Σύνολο αποσβ.πάγιων στοιχείων
Μείον :οι από αυτές ενσωμα.στο λειτ.κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασμα ή έλλειμμα) ΧΡΗΣΕΩΣ

32.719,65
32.719,65

0,00
-112.889,05

23.174,90
23.174,90

0,00
17.374,30

Χόλαργος, 25/07/2022

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΑΘ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΙ 569279

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΓΙΑΧΟΥΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς το Διοικητικό συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ.«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ» (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)
Έκθεση ελέγχου επί των οικονομικών καταστάσεων
Γνώμη με Επιφύλαξη
Έχουμε ελέγξει τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2020, την
κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην παράγραφο της έκθεσής μας “Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη”, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική
θέση του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με το
Π.Δ. 315/1999 “Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης”.
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη
Από τον έλεγχό μας προέκυψε ότι στους λογαριασμούς «Γήπεδα & Οικόπεδα» και «Κτίρια - Τεχνικά Έργα» εμφανίζονται ακίνητα του ΔΟΚΜΕΠΑ η αποτίμηση των οποίων σύμφωνα με το Π.Δ. 315/99, έπρεπε να έχει γίνει στην αντικειμενική αξία.
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες
Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Επιχείρηση, καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων
Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για γνώμη με επιφύλαξη.
Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Π.Δ. 315/1999 "Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης", όπως και για εκείνες τις
δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας της Επιχείρησης να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη
συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Επιχείρηση ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική
επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες.
Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία
περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα
ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών,
που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:
Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και
αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη
μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων
εσωτερικού ελέγχου της Επιχείρησης.
Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.
Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες
που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Επιχείρησης να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την
προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία
της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Επιχείρηση να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα

Χαλάνδρι, 01/08/2022
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
MPI HELLAS S.A.
Εθνικής Αντιστάσεως 9-11 Χαλάνδρι
Α.Μ 155
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